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གཞྱི་གཞན་ལྡང་བའྱི་རྟགས་སུ་དབུགས་མྱི་བདེ་བ་ཡང་འབྱུང་བ་བཅས་རྒྱུ་

རྐནེ་དངསོ་ཤུགས་ཅྱི་རྱིགས་པ་ཞྱིག་སྣང་ང་ོ། །དའེྱི་ནང་ནས་རྒྱུ་རྐནེ་གཙ་ོཆ་ེ

བ་འགའ་ཞྱིག་སྐརོ་འཆད་རྒྱུ།  

མ་ཞུ་བ། ཕ་ོབའྱི་ནང་དུ་ཟས་སྐམོ་གང་དག་མག་ཞུ་དྭངས་སྙྱིགས་འབྱདེ་མ་

ཐུབ་པས་མ་ཞུ་བ་གྱུར་བ་ལས་བད་ཀན་བེ་སྣབས་འཕལེ། བེ་སྣབས་དེ་ཡྱིས་

ཟས་སྐམོ་གྱི་དྭངས་མ་རྒྱུ་བའྱི་ལམ་དང་། ད་ེབཞྱིན་སགོ་འཛནི་རླུང་རྒྱུ་བའྱི་

ལམ་ས་ེར་སྦུབས་དག་བཀག་པ་དང་། མ་ཞུའྱི་གནས་ཕ་ོབ་ནས་འབྱུང་བའྱི་

རླུང་བང་ལ་གནས་པ་བཅས་ལས་དབུགས་མྱི་བདེ་བར་བེྱད།

ལུད་པ་འཕལེ་བ། ལུད་པ་ནྱི་ཆུའྱི་ཁམས་ཀྱི་སྙྱིགས་མ་ཡྱིན། ས་ཆུའྱི་རང་

བཞྱིན་གྱི་ཁམས་བད་ཀན་གང་བ་ད་ེརང་གྱི་ལྡང་ཚད་ལས་རབ་ཏུ་འཕལེ་

བས་བད་ཀན་གྱི་རང་གནས་གོ་བའྱི་ར་སྦུབས་ནས་ཆུའྱི་ཁམས་ཀྱི་སྙྱིགས་

མ་སེ་ལུད་པ་མང་དུ་འབྱུང་། ལུད་པ་དེ་དག་དབུགས་རྒྱུ་བའྱི་ར་ལམ་དུ་ཞེན་

ཆགས་པས་དབུགས་ལམ་དགོ་ཏུ་ཕྱིན་ནས་འབྱྱིན་རྔུབ་མྱི་བད་ེབར་འགྱུར། 

ལུད་པ་ནྱི་དབུགས་མྱི་བད་ེབའྱི་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་རྐནེ་གཙ་ོབ་ོཞྱིག་ཡྱིན།

ག་ོབའྱི་ནད། རུལ་སྐྱུར་ཟས། ཤ་ལ་སོགས་རུལ་བ་དང་ར་ོཧ་ཅང་སྐྱུར་བའྱི་

ཟས། ལོ་ལནོ་པའྱི་མར་རྱིང་པ། ཟས་ཀྱི་ནང་དུ་ལན་ཚྭ་ཤས་ཆརེ་བཏབ་
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པའམ་ཟུར་དུ་ལན་ཚྭ་ཟོས་དྲགས་པ། ཐ་མག་རྱིགས་ཀྱི་དུ་བ་འཐནེ་པའམ། 

འཁོར་ཡུག་འབག་བཙགོ་གྱི་དུ་བ་དང་རྡུལ་རྔུབ་དྲགས་པ། ཆམ་ནད་ལ་

སྣང་ཆུང་ཤརོ་ནས་མ་བཅསོ་པའམ་བཅསོ་འཕྱིས་པའམ་བཅསོ་ཉེས་ཤརོ་

བས་ཆམ་པ་གནས་གཞན་དུ་འགམས་པ། དུས་རྒྱུན་དྲག་ཤུལ་གྱི་ལས་ཡུན་

རྱིང་པ་ོབྱས་པ་བཅས་ལས་གོ་ནད་ཕགོ་ཅྱིང་དབུགས་འབྱྱིན་རྔུབ་མྱི་བད་ེ

བའྱི་ནད་རྟགས་ཀང་མངོན་པ་ཡྱིན། གོ་བ་ནྱི་ལུད་པའྱི་འབྱུང་གནས་ཡྱིན་

པས་གོ་ནད་སེྐད་པར་བེྱད་པའྱི་རྒྱུ་རྐནེ་མ་སྤང་བར་དུ་ལུད་པ་འགོག་མྱི་ཐུབ་

པ་དང་། རྒྱུ་རྐནེ་དེ་དག་ལས་ལུད་པ་ཐནོ་པ་ཙམ་གྱིས་དབུགས་མྱི་བད་ེབའྱི་

ནད་འགྱུར་བའྱི་ངསེ་པ་མདེ་ཀང་། གལ་ཏེ་ལུད་པ་དརེ་བཅོས་ཀ་ལགེས་

པར་མ་བེྱད་པར་ཡལ་བར་བོར་ན་རྱིམ་བཞྱིན་དབུགས་མྱི་བདེ་བ་སོགས་

ནད་དུ་གྱུར་ཉེན་ཡདོ། 

རྒྱུ་རྐནེ་གཞན། མ་ཞུ་བས་ཟས་སྐམོ་བཤལ་ནད་དང་། སྐྱུག་ནད། དེ་བཞྱིན་

དུག་འཐུངས་པ། སྐ་རྦབ་ནད། རྱིམས་ནད་བཏབ་པ་སོགས་ནད་གཞན་ལས་

དབུགས་མྱི་བདེ་བའྱི་ནད་རྟགས་འབྱུང་བར་བཤད།

དེང་རབས་གནས་སངས་ཀྱི་ཆ་ནས་སོླང་རེྐན་བཤད་པ། སྤྱིར་དངེ་རབས་སྨན་

ལུགས་སུ་དབུགས་མྱི་བད་ེབའྱི་སླངོ་རྐནེ་འཆད་སྐབས་དབུགས་མྱི་བད་ེབ་ 
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(Asthma) དང་མྱི་འཕདོ་པ་ (Allergy) གཉྱིས་དཔུང་པ་མཉམ་གཤྱིབས་

ཚུལ་དུ་འག་ོཚུལ་གསུངས་པ་ཡྱིན། འནོ་ཀང་དབུགས་མྱི་བད་ེབའྱི་སླངོ་རྐནེ་

ནང་མྱི་འཕདོ་པ་ལས་འབྱུང་བ་དང་། མྱི་འཕདོ་པ་མ་ཡྱིན་པའྱི་རས་ལས་

འབྱུང་ཚུལ་གཉྱིས་སུ་དབེྱ་བ་འབེྱད་ཐུབ། དང་པོ་མྱི་འཕདོ་པ་ལས་འབྱུང་

བའྱི་དབུགས་མྱི་བད་ེབ་ནྱི། འཆར་ཅན་གྱི་མྱི་འཕདོ་པར་གྱུར་བའྱི་རས་ལ་

རགེ་ཐུག་བྱུང་རསེ་ནད་རྟགས་ལྡང་བ་ཡྱིན་ཏ།ེ 

 རྱི་ཤྱིང་སགོས་ཀྱི་ཟ་ེའབྲུའྱི་ཟགེས་རྡུལ། དའེྱི་རྐནེ་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་ན་

ལ་ོལྟར་ནམ་ཟླ་དའེྱི་དུས་སུ་ནད་རྟགས་མཐུ་ཆ་ེརུ་འག་ོབ་ཡྱིན། 

 དུད་འག་ོལས་བྱུང་བའྱི་མྱི་འཕདོ་པའྱི་རས། ཁྱྱི་དང་ཞྱི་མྱི་སགོས་གཅསེ་

ཉར་བྱདེ་པའྱི་སགོ་ཆགས་ཀྱི་པགས་པ་དང་སྤུ་རྱིགས་སགོས།

 ཁྱྱིམ་ནང་གྱི་འབུ་སྱིན་ཕ་མ།ོ རང་རའེྱི་མྱིག་རནེ་པས་ཤྱིན་ཏུ་མཐངོ་

དཀའ་ལ་བཞའ་ཚན་ཡདོ་པའྱི་འཁརོ་ཡུག་ཏུ་འཕལེ་ཤྱིང་གཙ་ོཆརེ་

མལ་གདན་དང་། ས་གདན། གོས་སོགས་ལ་གནས་པ་དའེྱི་གཤང་ལྱི་

ནང་གྱི་སྤྱི་དཀར་ཞྱིག་ཡདོ་པ་ད་ེལས་མྱི་འཕདོ་པའྱི་ནད་ལྡང་བ་ཡྱིན།

 ས་ོབམ།

 འབུ་ཞུ་ལུ་མའྱི་བཤང་གཅྱི།

 ཁ་ཟས་རྱིགས། (འདྱི་ནྱི་གཙ་ོབ་ོབྱྱིས་པ་རྣམས་ལ་མང་བ་ཡདོ།) གང་ཟག་བེྱ་
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བག་པ་སོ་སརོ་ལྟོས་ཏེ་མྱི་འཕདོ་པའྱི་ཟས་སྐོམ་ཅྱི་རྱིགས་པ་ཡྱིན་

སྱིད་ན་ད་ེདག་ང་ོའཕདོ་དགསོ་པ་གལ་ཆ་ེབ་ཡྱིན། དཔརེ་ན། ས་ོང་། 

འ་ོམ། ཉ་ཤ རྒྱ་ག་ོམ། བ་དཱམ། ག།ོ ཇང་ཡུས་སོགས་ཟསོ་མ་ཐག་མྱི་

འཕདོ་པའྱི་རྟགས་སུ་དབུགས་མྱི་བད་ེབ་བྱུང་བ་ཡྱིན། མྱི་འཕདོ་པ་

མེད་པའྱི་གང་ཟག་ལ་ད་ེལྟ་བུའྱི་གནདོ་པ་མྱི་འབྱུང་།

 གཉྱིས་པ་མྱི་འཕདོ་པ་མྱིན་ཀང་དབུགས་མྱི་བད་ེབའྱི་སླངོ་རྐནེ་བྱདེ་

སྱིད་པ་ནྱི། དཔརེ་ན། 

 དུ་བའྱི་རྱིགས། ད་ེཡང་ཐ་མག་རྱིགས་དང་། ཡང་ལཱ། ཤགོ་པག 

བདུག་སྤསོ་སགོས་ལས་བྱུང་བའྱི་དུ་བའྱི་རྱིགས།

 དྲྱི་ངད།  ལུས་ལ་བཏརོ་ཆདེ་དྲྱི་ཞྱིམ། ཁྱྱིམ་སགོས་ཀྱི་དྲྱི་ངན་སལེ་

བའྱི་དྲྱི་ཞྱིམ་གཞན། དྲྱི་ངད་ཡདོ་པའྱི་དངསོ་རས་བཅས།

 ནམ་ཟླ་འགྱུར་དུས། དེ་ཡང་དབྱར་དཔྱིད་སོན་དགུན་གང་ཡང་

ཡྱིན་སྱིད།

 རས་སྦརོ་རྱིགས།

 སྨན་རྱིགས། ཟུག་བཅག་དང་གཉན་འཇོམས་སྨན་རྱིགས་སོགས།

 ལུས་རལ། ད་ེནྱི་ནམ་ཟླ་ཤྱིན་ཏུ་གང་བའྱི་དུས་དང་། སསོ་ཀ་ལྟ་བུའྱི་

འཁོར་ཡུག་སྐམ་པོ་ཡདོ་པའྱི་དུས་སུ་ལུས་རལ་བེྱད་ན་ནད་འདྱིའྱི་
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སླངོ་རྐནེ་དུ་གྱུར་སྱིད།

 ལུས་པོའྱི་ནང་འགྱུར་བ་ཕྱིན་པའྱི་སྐབས། དཔེར་ན་སྦྲུམ་མའྱི་གནས་

སྐབས་དང་ཟླ་མཚན་འབེབས་པའྱི་དུས། 

 སོྡད་གནས་གཙང་མ་མེད་པ། སོྡད་ཁྱྱིམ་གད་བདར་མ་བརྒྱབ་པས་

ཐལ་བ་འཚུབ་འཚུབ་ཡདོ་པ་བཅས་ཡྱིན།

 གཞན་ཡང་དབུགས་མྱི་བད་ེབ་ཤུགས་དྲག་པའོྱི་ཐུན་མངོ་གྱི་སླངོ་

རྐནེ་འགའ་ཞྱིག་ཡདོ་ད།ེ

 འཁརོ་ཡུག་དང་། འཚ་ོཐབས་དང་འབལེ་བའྱི་སླངོ་རྐནེ། སོ་སའོྱི་

ཁྱྱིམ་གྱི་ནང་དང་ཕྱི་རལོ་ཡུལ་གྱི་འཁརོ་ཡུག་ཏུ་ཡདོ་པའྱི་ནད་འདྱི་

སླངོ་རྐནེ་གྱི་རས་གངོ་དུ་བཤད་པ་ད་ེདག་དང་། འཚ་ོཐབས་ལ་རྣམ་

གངས་སྣ་ཚགོས་ཤྱིག་ཡདོ་ད།ེ དངེ་རབས་འཕྲུལ་ཆས་ལ་བརྟནེ་

པའྱི་བཟ་ོལས་དང་ལས་རྱིགས་ཀྱི་སྡ་ེཚན་སྣ་ཚགོས་ཤྱིག་གསར་དུ་

འབྱུང་ཡདོ། ད་ེཚའོྱི་ནང་གྱི་ལས་མྱི་དང་བཟ་ོགྲྭའྱི་ཉ་ེའགམ་དུ་ཡདོ་

པའྱི་ཁྱྱིམ་ཚང་གྱི་མྱི་རྣམས་ལ་དབུགས་མྱི་བད་ེབ་འབྱུང་ཉེན་ཡདོ། 

ད་ེཡང་དཔརེ་ན། འགྱིག་ཚའིྱི་བཟ་ོགྲྭ། ཨར་འདམ་བཟ་ོགྲྭ། ར་ོསལོ་

ནག་པོའྱི་བཟ་ོགྲྭ། ཐ་མ་ཁའྱི་བཟ་ོགྲྭ། བྱུག་རས་བཟ་ོགྲྭ། སྣུམ་གྱི་བཟ་ོ

གྲྭ། སྨན་གྱི་བཟ་ོགྲྭ། འཕྲུལ་ཆས་བཟ་ོགྲྭ་སགོས་རས་སྦརོ་སྣ་ཚགོས་
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ཡདོ་པ་ལ། ལས་མྱི་གང་ཞྱིག་གྱི་རང་གྱི་ནང་གྱི་ཚརོ་སྣང་སྐནེ་པའྱི་

དབང་གྱིས་སམ། ལས་གནས་སར་ཡདོ་པའྱི་རས་བེྱ་བག་པ་ཞྱིག་དང་

འབལེ་བ་བྱུང་ནས་མ་འཕདོ་པའྱི་རྟགས་སུ་ད་ེམ་ཐག་དབུགས་མྱི་

བདེ་བ་འབྱུང་བ་ཡྱིན། ཡང་རས་སོྦར་གང་ཞྱིག་དང་འཕད་པའྱི་དབང་

གྱིས་དབུགས་མྱི་བད་ེབའྱི་ནད་རྟགས་ད་ེམ་ཐག་མ་སོན་རུང་རས་

སྦརོ་ད་ེཡང་ཡང་འཕད་པའྱི་རྐནེ་གྱིས་ཡུན་འཚམ་སངོ་རསེ་ལུས་ཀྱི་

འགོ་ནད་སནོ་འགོག་མ་ལག་དེ་ལགོ་པའྱི་ལས་བྱས་པའྱི་དབང་གྱིས་

ག་ོབའྱི་ར་སྦུབས་ཀྱི་ཤ་གནད་དག་འཁུམ་ནས་དབུགས་ལམ་དགོ་ཏུ་

སངོ་བས་དབུགས་མྱི་བད་ེབའྱི་ནད་རྟགས་མངནོ་པ་བཅས་ཡྱིན།

 གཉན་ཁ། བྱྱིས་པའྱི་དབུགས་ལམ་དུ་གཉན་སྱིན་ (Syncytial Virus, 

Rhinovirus, Parainfluenza Virus) བཅས་ཀྱིས་ནད་འདྱིའྱི་སླངོ་

རྐནེ་བྱདེ་སྱིད་པ་ཡྱིན། 

 སམེས་ཚརོ་དྲག་པ།ོ སྐབས་རེ་སེམས་ཕལ་དང་། ཁོང་ཁ།ོ སེམས་ངར་

བཅས་ཀྱིས་དབུགས་མྱི་བད་ེབ་དྲག་པའོྱི་སླངོ་རྐནེ་དུ་གྱུར་སྱིད།

 བང་ཚ་ཆུ་སྐྱུར་གྱི་ནད། Gastroesophageal Reflux Disease 

(GERD) འདྱི་ནྱི་དབུགས་མྱི་བད་ེབའྱི་ནད་པ་འགའ་ཞྱིག་གྱི་ཐུན་

མངོ་བའྱི་སླངོ་རྐནེ་ཞྱིག་ཡྱིན།
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གསུམ་པ། ནད་རྟགས། 

སྤྱིར་གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་ནང་དུ་ནད་གཞྱི་འདྱི་ལ་དབྱ་ེབ་ལྔ་བཤད་ཡདོ་

པ་དང་། ནད་རྟགས་ལའང་སྤྱི་དང་། བྱ་ེབག་ས་ོསརོ་འབྱདེ་ནས་བསན་ཡདོ་

ཀང་སྐབས་འདྱིར་མང་ཚགོས་ཀྱིས་རྟགོས་སླ་བའྱི་ཕྱིར་ནད་རྟགས་གཙ་ོཆ་ེ

བ་འགའ་ཞྱིག་འགདོ་རྒྱུ་ཡྱིན། 

 སྙྱིང་ཁ་དང་རྱིབ་མ་གཡས་གཡནོ་གཉྱིས་ལ་རྒྱང་ངམ་སོད་གཟརེ་

རྒྱག་པ། རྔུལ་ཐནོ། སེྨ་ངག་འདོན། 

 སྐབས་ར་ེདབུགས་ཕྱིར་གཏངོ་བ་མྱི་བད།ེ སྐབས་ར་ེདབུགས་ནང་དུ་

རྔུབ་པ་མྱི་བདེ་བ་ཡདོ།

 དབུགས་རོད། དབུགས་གཞའ་བ། དབུགས་དྲག དབུགས་བརེགས་

པའྱི་རྣམ་པ་དུ་མ་ཡདོ། 

 ལུད་པ་མང་། 

 མཚན་མ་ོཉལ་བའྱི་དུས་ནད་གཞྱི་འདྱི་མྱི་བད་ེབ་ཆ་ེབ་ཡདོ། 

 སྐད་དམའ། སྐབས་ར་ེང་ར་ོཆ།ེ གེ་བ་འཛརེ། མགུལ་སྐམ། 

 ལོྟ་བ་ས།ོ ཟས་མྱི་འདོད། ཁ་སྐམ། སྐམོ་དད་ཆ།ེ 

 མྱིག་གེན་ནམ། ཐུར་རམ། བསྐརོ་ནས་ལྟ། མུན་པ་འཐྱིབ་པའྱི་སྣང་བ་
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བྱུང་། མཆྱི་མས་ཁེངས། མྱིག་འཁྲུལ། ཡ་གཅྱིག་དམར་པོ་གྱུར།

 དངེ་རབས་སྨན་ལུགས་ལྟར་དབུགས་མྱི་བད་ེབའྱི་ནད་ཀྱི་སྤྱི་རྟགས་ནྱི། 

 ག་ོརྒྱག་པ། ད་ེཡང་དམྱིགས་བསལ་མཚན་མའོྱི་དུས་ག་ོརྒྱག་པ་ཡྱིན།

 འཁུན་སྒྲ་སོྒྲག་པ། དབུགས་འབྱྱིན་རྔུབ་སྐབས་འཁུན་སྒྲ་ཡདོ་པ། 

 དབུགས་ཐུང་བ།

 སྙྱིང་ཁ་སྡམ་པའམ། སྙྱིང་ལ་གཟརེ་བའམ། སྙྱིང་གནནོ་པའྱི་ཚརོ་བ་

ཡདོ་པ་བཅས་ཡྱིན།

བཞྱི་པ། བཅསོ་ཐབས། 

བདོ་ཀྱི་གས་ོབ་རྱིག་པའྱི་ལུགས་སུ་ནད་གཞྱི་བཅསོ་ཐབས་ལ་གཉེན་

པ་ོཟས་སྤོད་སྨན་དཔད་བཞྱི་གངས་ངེས་པ་ཡྱིན། འནོ་ཀང་ནད་གཞྱི་ངོ་བའོྱི་

ས་ོནས་ལྱི་ཡང་དང་དུས་ཀྱི་གསར་རྱིང་གཉྱིས་སགོས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཡདོ་པས་

བཅོས་ཐབས་སྐབས་ནད་གཞྱི་སོབས་ཆ་ེབ་རྣམས་ལ་ངེས་པར་དུ་གཉེན་པོ་

བཞྱི་ཀའྱི་དཔུང་བསྒྲྱིགས་ཏ་ེའཐབ་དགསོ་པ་ཡྱིན། འནོ་ཀང་ཟས་སྤདོ་གཉྱིས་

ནྱི་ནད་གཞྱི་ཚང་མའྱི་བཅསོ་ཐབས་སུ་མདེ་ཐབས་མདེ་པ་ཞྱིག་ཡྱིན། 

དབུགས་མྱི་བད་ེབའྱི་བཅོས་ཐབས་སུ་གཉེན་པོ་སྨན་དཔད་གཉྱིས་

སྨན་གཞུང་དུ་གསལ་བ་བཞྱིན་སྐབས་འདྱིར་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཤེས་རོྟགས་
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ཙམ་ཡངོ་བའྱི་ཕྱིར་ཕགོས་ཙམ་བསན་པར་བྱ་ས།ེ ཐགོ་མར་འཇམ་དཔད་

བྱུག་པ་རྒྱག་དགོས་པར་གསུངས་ཡདོ། དེ་ནས་བཤལ་སྐྱུགས་འཇམ་པོ་

དང་། སྨན་གྱི་དུད་པ་རྔུབ་པ་དང་། ད་ེནས་སྤྱིའྱི་ཁོང་སྨན་དང་། ནད་བྱ་ེབག་

སོ་སའོྱི་ཁངོ་སྨན་གཏངོ་བ་ཡྱིན། དསེ་ཀང་མ་ཞྱི་ན་མཐར་ཁག་གཏར་བ་

དང་ཐུར་མ་འདགེས་པའྱི་དཔད་ཀྱི་ལག་ལེན་བཅས་བཅོས་ཐབས་རྣམ་

གངས་མང་པ་ོབསན་ཡདོ། ད་ེདག་ནྱི་སྤྱིའྱི་ཤེས་བྱའྱི་ཚུལ་དུ་ཁ་འཕངས་པ་

ཙམ་ཡྱིན། ཁྱད་པར་སྨན་དཔད་གཉྱིས་ལ་ངསེ་པར་དུ་གས་ོརྱིག་སྨན་པའྱི་

ལམ་སནོ་ལྟར་རསེ་སུ་འབང་རྒྱུ་གནད་ཆ།ེ

ལྔ་པ། སནོ་འགོག

སྐབས་འདྱིར་དབུགས་མྱི་བད་ེབའྱི་ནད་ཀྱི་སནོ་འགགོ་ཆདེ་དུ་བསནེ་

དགསོ་པའྱི་ཟས་སྤོད་ལ་ག་ོདགསོ་ཀང་། ཡང་ནད་གཞྱི་ཕགོ་ཟྱིན་པ་དག་

གྱིས་ཀང་ཟས་སྤོད་འདྱི་ཉྱིད་བསནེ་ཆགོ་ཀང་སྐབས་བབ་ཉེས་པ་གང་ཤས་

ཆ་ེཆུང་ལ་གཞྱིགས་ནས་ཟས་སྤོད་བསེན་ཚུལ་ལ་ཁྱད་པར་ཅུང་ཟད་ཡདོ་

ན་ངེས་པར་གས་ོརྱིག་སྨན་པའྱི་ལམ་སནོ་བཞྱིན་བྱ་དགསོ་པ་རྱིགས་ས།ོ།

དབུགས་མྱི་བདེ་བའྱི་རྒྱུ་རྐེན་གཙོ་བོ་མ་ཞུ་བ་དང་། བད་ཀན་བེ་

སྣབས་འཕལེ་བ། དེ་ལས་དབུགས་ལམ་འགག་པ་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་སབས་
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ཟས་སྤོད་སྤང་བླང་བསེན་སྐབས་གངོ་གྱི་རྒྱུ་རྐེན་ལ་དགངོས་པ་བཞེས་

དགསོ་པ་ལྟར་གཤམ་གསལ་ཟས་སྤོད་བླང་དརོ་བསན་པ་དག་གྱིའང་

དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་ནས་དབུགས་མྱི་བད་ེབའྱི་ནད་གཞྱིར་ཕན་གནདོ་བྱདེ་

ནུས་པ་ཡྱིན། 

དང་པོ། ཕན་པའྱི་ཟས་སྐམོ།

 ཟས་སྐམོ་འཇུ་སླ་བ་བསནེ་དགོས་པ། ཐགོ་མར་གང་ཟག་ས་ོསའོྱི་ལྟ་ོ

བ་ས་སྙྱི་བར་མའྱི་ཁྱད་པར་དང་། ཕ་ོབའྱི་མ་ེདྲདོ་ཆ་ེཆུང་གང་ཡྱིན་

པ་རྒྱུན་གཏན་ནས་རང་གྱིས་དོ་སྣང་གྱིས་ཤེས་པར་བྱས་པའམ་གསོ་

རྱིག་སྨན་པར་བཀའ་འདྲྱི་ཞུས་ཏ་ེཤེས་ཐབས་གནང་ནས་ཟས་སྐམོ་

འཇུ་སླ་བའྱི་རྱིགས་བསེན་དགསོ། དུས་རྒྱུན་དུ་རང་གྱི་ཕོ་བའྱི་མེ་

དྲདོ་ད་ེཉྱིད་ནང་གྱི་ནརོ་བུ་རྱིན་པ་ོཆ་ེལྟ་བུ་ཞྱིག་ལ་ངསོ་བཟུང་ནས་

ད་ེམ་ཤརོ་བ་གཅེས་སྤས་གནང་དགསོ་པ་ཡྱིན། བདོ་ཀྱི་གསོ་རྱིག་

དགོངས་དོན་དུ་ནད་ཕལ་ཆ་ེབ་མ་ཞུ་བ་ལས་སྐེད་པར་བེྱད་པས་ན་

ནད་རྱིགས་སནོ་འགོག་གྱི་ཟས་སྤོད་སྤང་བླང་བསན་པའྱི་ཡྱིག་ཆའྱི་

ནང་དུའམ། དུས་རྒྱུན་གས་ོརྱིག་སྨན་པའྱི་བསླབ་བྱའྱི་ནང་དུ་ཕ་ོབའྱི་

མ་ེདྲདོ་སྲུང་དགསོ་པ་དང་། མ་ཞུ་བ་གྱུར་བའྱི་ཟས་སྤོད་ལ་འཛམེ་
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དགསོ་པ་སགོས་ཡང་ཡང་གདམས་པ་དག་ལ་སུན་སྣང་དུ་འཛནི་

ནས་སྣང་ཆུང་དུ་མ་བཏང་བར་སྨན་པའྱི་ངག་བཞྱིན་དང་ལེན་ཞུ་

དགསོ་པ་གལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན།

 ཟས་སྐམོ་འཇུ་སླ་བའྱི་རྱིགས། རགས་པའྱི་དབང་གྱིས་ཟས་ལ་འབྲུ་

རྱིགས་དང་། ཤ་དང་། སྣུམ་དང་། སོ་ངད་དང་། དེ་དག་གཡསོ་སོྦར་

བྱདེ་ཚུལ་བཅས་ལྔ་ཡདོ། དང་པ་ོའབྲུ་རྱིགས་གང་ཡྱིན་ཀང་ལོ་མ་

འཁརོ་བའྱི་འབྲུ་གསར་པ་དང་རོན་པ་རྣམས་ནྱི་ངོ་བོ་ལྱི་བས་འཇུ་

དཀའ་ལ་བད་ཀན་སྐེད་པ་ཡྱིན། ལོ་ལནོ་པའྱི་འབྲུ་རྱིང་པ་དང་རན་

དང་བལ་བ་རྣམས་ནྱི་འཇུ་སླ་བ་ཡདོ། འབྲུ་རྱིགས་དེ་དག་རནེ་པ་ཟསོ་

ན་འཇུ་དཀའ་བ་ཡདོ་ལ། གལ་ཏ་ེབཙསོ་ནས་བསནེ་པ་ཡྱིན་ན་འཇུ་སླ་

བ་ཡདོ། ད་ེལས་ཟས་སུ་གཡསོ་སྦརོ་བྱདེ་པའྱི་སྐབས་ཟས་བཅུད་སྐདེ་

ཆདེ་ཚྭ་དང་ཤ་ཚལི་ས་ོངད་སགོས་ཀྱི་སྡརོ་འདབེས་ན་ཡང་ཞྱིང་འཇུ་

སླ་བ་ཡདོ། ད་ེབཞྱིན་དུ་ཤ་རྱིགས་ལའང་། ཤ་གསར་པ་རྣམས་ངོ་བ་ོ

བསྱིལ་ཞྱིང་རྱིང་པ་དྲ་ོལ་བཅུད་ཆ་ེབ་ཡདོ། ལ་ོལནོ་པའྱི་ཤ་རྱིང་པའྱི་

ང་ོབ་ོཤྱིན་ཏུ་དྲ་ོབས་རླུང་གནནོ་ཞྱིང་མེ་དྲདོ་སྐདེ་པར་བྱདེ་པ་ཡྱིན། ཤ་

རོན་པ་མེར་བསགེས་པ་རྣམས་ནྱི་ལྱི་བས་འཇུ་དཀའ་བ་ཡདོ། ད་ེལས་

ཤ་སྐམ་པོ་དང་ལེགས་པར་བཙསོ་པ་རྣམས་ནྱི་ཡང་ཞྱིང་འཇུ་སླ་བ་
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ཡདོ། སྣུམ་གྱི་རྱིགས་སུ་ཕྱུགས་རྱིགས་ལས་བྱུང་བའྱི་རྱི་མར། འབྲུ་

མར། དུད་འགའོྱི་རྐང་མར། ཚལི་བཅས་རྱིམ་པ་བཞྱིན་ནུས་པ་ལྱི་ལ་

བསྱིལ་བས་འཇུ་དཀའ་བ་ཡདོ་པས་འཛམེ་ན་ལགེས། ད་ེདག་ནྱི་སྤྱི་

ཙམ་བསནེ་པ་ལས་ཟས་རྱིགས་བེྱ་བག་སོ་སོའྱི་ཕན་ནུས་ལ་ཁྱད་པར་

ཆནེ་པ་ོཡདོ་པའང་ངསེ་དགསོ། ཟས་སྐམོ་གང་ཡང་ས་དྲ་ོབཟསོ་པ་

ཉྱིན་དགུང་ཞུ་ནས་རྒྱུན་གཏན་ཟས་ཀྱི་དུས་ཐགོ་ཏུ་ལོྟགས་སྣང་ཤར་བ་

ནྱི་ཟས་ལགེས་པར་འཇུ་བཞྱིན་པའྱི་རྟགས་མཚན་ཡྱིན། 

 དབུགས་མྱི་བདེ་བའྱི་ནད་ལ་ཕན་པའྱི་ཟས་སྐོམ་བེྱ་བག་པ། འདྱིའྱི་

ནང་དུ་ཤྱིང་ཏོག་སགོས་དབུགས་མྱི་བད་ེབར་དངོས་སུ་ཕན་ནུས་

ཡདོ་པ་དང་། བད་རླུང་དང་ག་ོནད་སལེ་བར་ཕན་པའྱི་ཟས་རྱིགས་

རྣམས་བཀདོ་ཡདོ། ད་ེདག་ནྱི། རྒྱ་སན། ནས། བོད་ལབ་བམ་ལ་

ཕུག ཡུངས་དཀར། ཉ་སོགས་བརན་ལ་གནས་པའྱི་ཤ་རྱིགས། ཁམ་

བུ། རྒུན་འབྲུམ། སར་ཁ། སར་བུ། ཉྱི་མ་མ་ེཏགོ འབྱི་ཏ་ས་འཛནི་

འབས་བུ། ཚ་ལུ་མ། སེ་འབྲུ། ཤྱིང་ཚ། ལྱི་ཤྱི། ཕ་ོབ་རྱིས། བྲུམ་ཤ 

(Pumpkin) བཙངོ་། ས་སྐ། ས་མུག སགོ་པ། ཡུང་བ། པྱི་པྱི་ལྱིང་། 

ཤུ་མོ་ཟ། རྒྱམ་ཚྭ། ཁ་རུ་ཚ། རབས་རུ་ཚྭ། བ་ཡྱི་འ་ོམ། ལུག་གྱི་འ་ོ

མ། རའྱི་འ་ོམ། རྟའྱི་འ་ོམ། མར་གསར། འབྲུ་ཆང་། སྦྲང་རྱི། ཆུ་ཁོལ་
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རྣམས་དབུགས་མྱི་བདེ་བར་དངོས་ཤུགས་གཉྱིས་སུ་ཕན་པའྱི་ཟས་

སྐམོ་རྣམས་ཡྱིན། 

 ནད་འདྱི་ལ་ཕན་པའྱི་སྨན་ཇའྱི་རྱིགས། ཁ་སྐམོ་པའྱི་དུས་སམ། ཡང་

ན་ས་དྲ་ོབད་ཀན་གྱི་དུས་སུ་བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་ནས་བཟ་ོསྐྲུན་ཞུས་

པའྱི་དབུགས་མྱི་བད་ེབའྱི་སྨན་ཇ་དང་། བད་ཀན་ཇ་གཉྱིས་འཐུང་

ཆགོ་པ་ཡྱིན། གཞན་ཡང་སྨན་པའྱི་ལམ་སོན་ལྟར་བད་བྱུག་གྱི་བྱུག་

པ་རྒྱག་པས་དབུགས་མྱི་བད་ེབ་ལ་ཕན་ཐགོས་ཡདོ། 

 རྱིག་གསར་སྨན་ལུགས་གཞྱི་བཟུང་ཕན་པའྱི་ཟས་རྱིགས།  དབུགས་

མྱི་བད་ེབ་ལ་མཐའ་གཅྱིག་ཏུ་ཕན་པའྱི་ཟས་སྐོམ་སྐརོ་ད་ལྟའྱི་བར་

གསལ་པོ་ཤེས་མེད་ཀང་ལུས་འཚ་ོཆེས་པའམ་ལུས་ཚལི་ཤྱིན་ཏུ་

མང་བའྱི་མྱི་རྒྱགས་པའྱི་རྱིགས་དང་དབུགས་མྱི་བད་ེབ་ཚབས་ཆནེ་

དབར་འབལེ་བ་ཡདོ་པ་ཤསེ་ཡདོ་ན་ལུས་པའོྱི་ལྱིད་ཚད་སྙམོས་པ་ོ

ཡངོ་བའམ་བད་ཚལི་མ་རྒྱས་པའྱི་ཟས་སྤོད་བསེན་དགསོ་པ་གལ་

ཆ།ེ དེ་ནས་དབུགས་མྱི་བདེ་བའྱི་ནད་པ་རྣམས་ལ་འབྱུང་འགྱུར་ནད་

རྟགས་མ་ལྡང་བའྱི་སནོ་འགགོ་དང་། ད་ེབཞྱིན་ནད་རྟགས་ལྡང་བའྱི་

སྐབས་ངར་ཤུགས་ཚབས་ཆུང་དུ་གཏང་བར་ཕན་པའྱི་ཟས་རྱིགས་ནྱི། 

ཀུ་ཤུ། ངང་ལག Avocado, Kiwi, ས་ོཔཱ་ལག ས་ོམ་ར་ཙའྱི་འབས་



18 གསོ་བ་རིག་པའི་ནད་གཞི་སོན་འགོག་ཤེས་བྱ།

བུ། དྲྱི་བཟང་ལྡུམ་བུ། བ་བོ། སོག་པ། ལྒ་སྨུག ཡུང་བ། གུང་ལ་ཕུག 

ཊ་ོམེ་ཊ།ོ ཉྱི་མ་མེ་ཏགོ་འབྲུ། རྒྱ་གར་བ་ོམ། kale: ལ་ོའཁོར་པད་ཚལ་

གྱི་རྱིགས། Broccoli བཅས་རྒྱུན་དུ་བཞེས་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐགོས་ཡདོ་

པར་གསུངས་སོ།།

གཉྱིས་པ། ཕན་པའྱི་སྤོད་ལམ།

 བད་རླུང་རང་བཞྱིན་ཅན་གྱིས་གཟབ་དགོས་པ། དང་པ་ོསནོ་འགགོ་ལ་

ཁྱད་པར་དུ་བད་ཀན་དང་། ད་ེནས་རླུང་གྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་གྱི་གང་ཟག་

ལ་ནད་འདྱི་འབྱུང་ཉེན་ཆ་ེབ་ཡདོ་ད་ེརང་གྱི་ལུས་རྟནེ་གྱི་ཆ་ནས་ནད་

འདྱིའྱི་རྒྱུ་གཙ་ོབ་ོམ་ཞུ་བའྱི་རྐནེ་བཞྱི་ནས་གཅྱིག་ཚང་བ་དང་། ལྷག་

པར་རླུང་གྱི་རང་བཞྱིན་ཅན་གྱི་མྱིའྱི་ཕ་ོབའྱི་མ་ེདྲདོ་ནྱི་མྱི་སྙམོ་པ་དང་

བད་ཀན་གྱི་ནྱི་མེ་དྲདོ་ཆུང་བས་ཟས་སྐམོ་མ་ཞུ་བ་འབྱུང་སླ་བ་ཡྱིན། 

དརེ་བརྟནེ་བད་རླུང་རང་བཞྱིན་ཅན་གྱི་མྱིས་དུས་རྟག་ཏུ་རང་གྱི་ཕ་ོབའྱི་

མ་ེདྲདོ་ལ་གཅསེ་སྤས་དགསོ་པ་ཡྱིན། ནད་འདྱིའྱི་སནོ་འགགོ་ཚུལ་དུ་

གཙ་ོབ་ོཟས་སྐམོ་འཇུ་སླ་བ་བསནེ་དགསོ་པ་ཡྱིན། ད་ེབཞྱིན་ཉེས་པ་

རླུང་གྱི་ལས་མང་པའོྱི་ནང་ནས་གཅྱིག་དབུགས་འབྱྱིན་རྔུབ་བྱདེ་པ་

དེ་ཡྱིན་པས་རླུང་རང་གྱི་ལྡང་ཚད་ལས་ཟད་པའྱི་རྟགས་སུ་དབུགས་
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འབྱྱིན་རྔུབ་མྱི་བད་ེབ་འབྱུང་བ་ཡྱིན་པས་ལྟ་ོདང་གཉྱིད་ཆག་པ། ཡུན་

རྱིང་རླུང་བསེར་བུ་ཕགོ་པ། སེམས་མ་ངན་གྱིས་གདུང་བ། སྨ་བ་མང་

བ། ཤུགས་བཀག་སགོས་གནདོ་པའྱི་སྤདོ་ལམ་རྱིགས་འཛམེ་དགསོ།

	ལུས་ཁམས་སོྙམས་པོ་དགོས་པ། སྤྱིར་ཉེས་པ་རླུང་མཁྱིས་བད་ཀན་

གསུམ་ཕ་སྤུན་དང་འདྲ་བས་ཉེས་པ་གསུམ་ནས་གཅྱིག་རང་གྱི་

ལྡང་ཚད་ལས་རྣམ་པར་འཕལེ་བ་ཡྱིན་ན་གཞན་གཉྱིས་པོ་དའེང་

མ་བདེ་བར་འགྱུར་བས་རྒྱུན་གཏན་ཆ་སོྙམས་དགོས་པ་ཤྱིན་ཏུ་གལ་

ཆནེ་པ་ོཡྱིན། དའེྱི་དབང་གྱིས་སྨན་གཞུང་མན་ངག་ལྷན་ཐབས་ནང་

དུ་ནད་འདྱིའྱི་སྐབས་སུ། ཟས་སྤོད་འདུ་བ་འཁྲུགས་རྱིགས་ཀུན་སྤང་

བྱ། །ཞསེ་གསུངས་ཡདོ། 

 ཞལ་ལག་དུས་ཐགོ་བཞེས་དགོས་པ།  ཞལ་ལག་དུས་ཐགོ་ཏུ་ཚད་

གཞྱི་རན་པར་བཞེས་དགསོ་པ་དང་། དམྱིགས་བསལ་དགངོ་དྲའོྱི་

ཞལ་ལག་གྱི་དུས་ཚདོ་ཕྱི་དྲགས་རྒྱུ་མེད་ལ་གདོ་ཁོག་རྒྱགས་ཚད་

བཟའ་རྒྱུ་མདེ་པ་གལ་ཆ།ེ 

 རལོ་བཅག་རན་པ་བསནེ། ས་དགངོ་གཉྱིས་གམོ་འགསོ་སུ་ཕབེས་

པའམ། དགོན་པར་ཞབས་སྐརོ་ཏུ་ཕབེས་པའམ། ཕག་འཚལ་བ་

སོགས་ལུས་རལ་དུ་གྱུར་བ་གང་ཡང་བེྱད་ཀང་རུང་ལུས་ནས་རྔུལ་



20 གསོ་བ་རིག་པའི་ནད་གཞི་སོན་འགོག་ཤེས་བྱ།

མ་ཐནོ་ཙམ་བེྱད་པ་མཆགོ་ཡྱིན། གལ་ཏ་ེད་ེལས་ཐལ་ན་ནང་གྱི་རླུང་

འཁྲུགས་པའྱི་རྒྱུ་ཉྱིད་ཡྱིན་ན་སྤདོ་ལམ་རན་པར་བསནེ་པ་གནད་ཆའོེ།།

དང་པ།ོ གནདོ་པའྱི་ཟས་སྐམོ། 

 གནདོ་པའྱི་ཟས་སྐམོ་རྱིགས། འབྲུ་རྱིགས་གསར་ཐགོ་གམ་མ་སྨྱིན་

པ་བསནེ་དྲགས་པའམ། ཡང་ན་སྨྱིན་ནས་ཡུན་ལནོ་པའྱི་རུལ་སུངས་

རྱིགས་བསེན་པ། བ་ལང་སགོས་དུད་འགོ་ཤདེ་མ་ོསྐོ་པ་ོཡདོ་པའྱི་

ཤ་རྱིགས། ཚལི་དང་། མར་རྱིགས། སྣུམ་ལྡན་ཟས་རྱིགས། ཚོད་

མ་སོགས་ཟས་རེན་པའྱི་རྱིགས། ཟས་མ་ཚོས་པ། ཚོས་དྲགས་ནས་

ཟས་ཚགི་པ། བཙསོ་པ་ཡུན་རྱིང་བའྱི་ཁངེས་པའོྱི་ཟས་རྣམས་བསནེ་

དྲགས་པ། དེ་བཞྱིན་སྐམོ་ལའང་འཁྱགས་སམ་ནང་བཞག་པའྱི་ཆུ་

གང་མ་ོདང་། མངར་ཆུ་གང་མའོྱི་རྱིགས། ཞ་ོམ་ལངས་པ། དར་བ་

རས་པ། ཇ་གར་པོ་སོགས་ཡུན་རྱིང་འཐུངས་པ། སར་ཟསོ་པའྱི་ཟས་

མ་ཞུ་བའྱི་སེང་དུ་སླར་ཡང་བཟསོ་དྲགས་པ་བཅས་ཀྱིས་བད་ཀན་

གང་བའྱི་ནད་གཞྱི་སླངོ་བ་ཡྱིན། དའེྱི་དབང་གྱིས་མ་ཞུ་བེ་སྣབས་

འཕེལ་བ་ཡྱིན་པས་ཟས་སྐོམ་བསེན་ཚུལ་འདྱིའྱི་རྱིགས་རྣམ་པ་

ཐམས་ཅད་དུ་སྤངོ་བར་རྱིགས་སོ།།



21དབུགས་མི་བདེ་བའི་ནད།

 གནདོ་པའྱི་ཟས་སྐོམ་བེྱ་བག་པ། འདྱིའྱི་སྐབས་གཙ་ོཆརེ་འབྱུང་བ་

ས་ཆུའྱི་ནུས་པ་ལྱི་ལ་བསྱིལ་བའྱི་རྱིགས་སམ་ར་ོཁ་མངར་རྱིགས་

བསེན་པས་མ་ཞུ་བ་གྱུར་བའྱི་ཟས་སྐོམ་རྣམས་བཞག་པ་ཡྱིན། ད་ེ

ཡང་ཞགོ་ཁགོ དའེྱི་དྲངས་པའྱི་དངེ་རབས་ཀྱི་སབས་བད་ེཁ་ཟས་ 

(Chips) རྱིགས་སྣུམ་སགེ་བཏང་བ་མཐའ་དག་དང་། སྣུམ་སགེ་

བག་ལབེ་པུ་རྱི་དང་ས་མ་ོསཱ་ལ་སགོས་སྣུམ་སགེ་བཏང་བའྱི་ཟས་

རྱིགས། ད་ེབཞྱིན་རྒྱ་གར་ནང་མངར་ཟས་རྱིགས་ཤྱིན་ཏུ་མང་བ་

ད་ེདག་དང་། ཤ་མོ། མཛུབ་ཚལ། སན་རྱིལ། སོ་བ། ར་ཤ་དང་

ཕག་ཤ་བཅས་ངོ་བོ་བསྱིལ་བའྱི་ཤ་རྱིགས་བཅས་ཡྱིན། གཞན་

ཡང་། ཚྭ། Calories ཚད་གཞྱི་མཐ་ོཔ་ོཡདོ་པའྱི་ཟས་རྱིགས། རང་

གྱི་ཁམས་ལ་མ་འཕོད་པའྱི་ཟས་སྐོམ་རྱིགས་སྣ་ཚགོས། བཟའ་

བཅའ་ཧམ་རུལ་མ་ཤོར་བའྱི་སླད་དུ་བཅོས་མའྱི་སྨན་རས་བཏབ་

པའྱི་རྱིགས་བསེན་པ་ཡྱིན་ན་འགའ་ཞྱིག་ལ་ད་ེཡྱིས་སླངོ་རྐནེ་བྱདེ་

སྱིད། Gastroesophageal Reflux Disorder (GERD) བང་ཚ་ཆུ་

སྐྱུར་ཅན་གྱི་ནད་དེ་ཡདོ་པ་རྣམས་ལ་ནད་འདྱི་མང་བར་མངོན་པས་

ད་ེབཅསོ་དགསོ།



22 གསོ་བ་རིག་པའི་ནད་གཞི་སོན་འགོག་ཤེས་བྱ།

གཉྱིས་པ། གནདོ་པའྱི་སྤོད་ལམ། 

 ཟས་རྒྱགས་ཚད་བཟསོ་པ། ཞལ་ལག་ལོྟ་བ་འགངས་པར་ཟསོ་རེས་

དལ་བར་གནས་གཅྱིག་ཏུ་ཡུན་རྱིང་འདུག་པ། ད་ེནྱི་དང་པ་ོཟས་ཚདོ་

རན་པར་མ་བཞེས་པར་རྒྱགས་ཚད་ཟསོ་པའྱི་སངེ་ལུས་ལ་འགུལ་

བསྐོད་མདེ་པར་གནས་གཅྱིག་ཏུ་བསྡད་པས་འཇུ་བྱདེ་མཁྱིས་པའྱི་

མ་ེདྲདོ་ད་ེཉྱིད་ཉམ་ཉེས་བཏང་བའྱི་སྤོད་ལམ་དུ་གྱུར་བས་མ་ཞུ་བ་

རསེ་སུ་འབང་བ་ཡྱིན། 

 ཉྱིན་གཉྱིད་ལགོ་པ། ནམ་དུས་དང་ལུས་ཀྱི་གནས་སྐབས་ཀྱི་ཁྱད་པར་

མ་འབེྱད་པར་ཉྱིན་རྒྱབ་མ་ཆག་པར་གཉྱིད་ལགོ་པས་བད་ཀན་སོགས་

ནད་སྣ་ཚགོས་འབྱུང་བའྱི་རྒྱུར་གྱུར་བ་ཡྱིན། སྤྱིར་ན་ཚདོ་རས་པ་དང་། 

ཆང་གྱིས་ར་བཟྱི་བའྱི་མྱི། སབོས་ཟད་པ། འཇྱིགས་སྐྲག་ཡདོ་པའྱི་མྱི་

ལ་ནམ་ཟླ་སོ་གའྱི་དུས་ནུས་པ་རྩུབ་ཅྱིང་ཡང་བའྱི་ཆ་འཕལེ་ཞྱིང་ལུས་

ཀྱི་སབོས་འཕགོ་པའྱི་དུས་ཡྱིན་པས་ཉྱིན་པར་གཉྱིད་ལགོ་ན་ཕན་ཡང་

དུས་གཞན་ལ་ནྱི་གནང་བ་མེད་ད།ོ། 

 རན་སངེ་ཉལ། ས་རན་པའམ། སྤང་ལོངས། ཞ་ལ་སོགས་གང་ངར་

ཆ་ེཞྱིང་བཞའ་ཚན་ཆ་ེབའྱི་གནས་སུ་ཡུན་རྱིང་ཉལ་འདུག་བྱས་པས་

ལུས་ཀྱི་མེ་དྲདོ་ལ་གནདོ་པ་ཡྱིན། ད་ེལྟར་ལུས་འཁྱག་པས་ཆམ་པ་



23དབུགས་མི་བདེ་བའི་ནད།

ཕགོ་ས་ེདབུགས་མྱི་བད་ེབའྱི་རྒྱུ་བྱདེ་པ་ཡྱིན། 

 ཆུར་ཞུགས། ཁྲུས་བེྱད་པའམ་གཙང་ཆུ་སོགས་སུ་དམྱིགས་བསལ་

དགུན་དུས་གང་ངར་ཆ་ེབའྱི་སྐབས་དང་། དཔྱིད་དུས་ཁོག་ཏུ་བསགས་

པའྱི་བད་ཀན་ལྡང་བ་དང་མེ་དྲདོ་ཉམས་པའྱི་དུས་སུ་ཆུ་གང་མོའྱི་ནང་

ཡུན་རྱིང་ཞུགས་པ་ཡྱིན་ན་ཕ་ོབའྱི་མེ་དྲདོ་ལ་ད་ོཕགོ་འག་ོབ་ཡྱིན།

 གོས་སབ་འཁྱགས། དངེ་རབས་ཐནོ་གསར་དང་དར་སལོ་སགོས་སྒྲ་ོ

འདགོས་སྣ་ཚགོས་ཀྱིས་བསླད་ནས་ལུས་ཀྱི་ཡན་ལག་ཕྱིར་མངོན་

པར་བྱདེ་པའྱི་གསོ་སབ་མ་ོདག་གནོ་པའམ། ལུས་ཀྱི་ཁམས་དང་

ཡུལ་དུས་སོགས་གནས་སྐབས་ལ་མ་གཟྱིགས་པར་གོས་སབ་མོ་

གནོ་པའྱི་དབང་གྱིས་ལུས་འཁྱག་ཏུ་འཇུག་པ། བཅས་ཀྱི་བད་ཀན་

གང་བའྱི་ནད་གཞྱི་སླངོ་བ་ཡྱིན།

 ཉེས་པ་འཁྲུགས་པའྱི་ལས། དྲག་ཤུལ་གྱི་ལས་ཡུན་རྱིང་བྱས་པ་

དང་། བཤང་གཅྱི་འགོ་རླུང་སགོས་རང་བཞྱིན་གྱིས་ཕྱིར་འབྱུང་བའྱི་

འགོས་ལ་ཤུགས་ཀྱིས་བཀག་པའམ་བཙརི་བས་ཁྱབ་བེྱད་རླུང་དང་

ཐུར་སེལ་རླུང་འཁྲུགས་ནས་དབུགས་ནང་དུ་རྔུབ་དཀའ་བ་གྱུར་བ་

ཡྱིན། ལྷག་པར་སྐྱུགས་པ་དང་ལུད་པ་གཉྱིས་ཤུགས་ཀྱིས་བཀག་པས་

དབུགས་མྱི་བདེ་བ་གྱུར་བ་ཡྱིན།



24 གསོ་བ་རིག་པའི་ནད་གཞི་སོན་འགོག་ཤེས་བྱ།

 དུ་བ་འཐནེ་པ། ཐ་མ་ཁ་དང་དའེྱི་རྱིགས་སུ་གཏགོས་པ་སྣ་ཚགོས་

ཤྱིག་ཡདོ་པའྱི་དུག་རས་ཀྱི་དུད་པ་ཡུན་རྱིང་རྔུབ་པས་གཙ་ོཆརེ་ག་ོབ་

དང་ད་ེབཞྱིན་ནང་གྱི་དནོ་སྣདོ་སགོས་ལ་གནདོ་སྐནོ་ཚབས་ཆརེ་བཏང་

བས་དབུགས་མྱི་བད་ེབའྱི་ནད་གཞྱིའྱི་རྒྱུར་གྱུར་བ་ཡྱིན། གཞན་ཡང་

འདྱིའྱི་སྐབས་འཕྲུལ་འཁརོ་སགོས་ནས་ཐནོ་པའྱི་རངས་དུད་ཁ་སྣའྱི་

བརྒྱུད་ནས་ནང་དུ་རྔུབ་པའམ། འཁརོ་ཡུག་འབག་བཙགོ་ཅན་གྱི་ཕྱི་

རླུང་ངན་པའམ། གད་སྙྱིགས་བསགེས་པའྱི་དུད་པ་ངན་པ་རྔུབ་དྲགས་

པ་སོགས་ལས་ག་ོབ་དང་ར་སྦུབས་བཅས་ལ་ཕགོ་ནས་རྱིམ་བཞྱིན་

དབུགས་མྱི་བདེ་བ་གྱུར་བ་བཅས་ཡྱིན། 

 བྱྱིས་པའྱི་དབུགས་མྱི་བད་ེབ། ནད་གཞྱིའྱི་ཆ་ནས་བྱྱིས་པ་དང་དར་

མའྱི་དབུགས་མྱི་བད་ེབ་གཉྱིས་ལ་ཁྱད་པར་མེད་ཀང་། དར་མ་ལས་

བྱྱིས་པའྱི་དབུགས་ལམ་དེ་ཆུང་བ་ཡདོ་པས་ནད་འདྱི་བྱྱིས་པ་ལ་ཕགོ་

ན་ཛ་དྲག་ཏུ་གྱུར་བ་ཡྱིན། རྱིམས་ཆམ་ལ་སགོས་དབང་གྱིས་ག་ེབའྱི་

ཕགོས་སུ་སོད་ཀྱི་དབུགས་ལམ་དུ་གཉན་ཁ་ཞུགས་པའམ། གོང་དུ་

བཤད་པའྱི་མྱི་འཕདོ་པའྱི་རས་རྱིགས་གང་རུང་ཞྱིག་ལ་རགེ་ཐུག་

བྱུང་བ། ཐ་མག་འཐནེ་པའམ་འཐནེ་མཁན་ཉ་ེའགམ་དུ་སྡདོ་པས་དུ་

བ་ནང་དུ་སངོ་བ། བཟ་ོགྲྭའྱི་ནང་རས་སྦརོ་སྣ་ཚགོས་བས་ེསྦརོ་བྱས་
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པའྱི་དུད་རངས་རྔུབ་པ། བར་སྣང་ཁམས་ཀྱི་འབག་བཙགོ་ཅན་གྱི་

ཐལ་རྡུལ་སོགས་རྔུབ་པའྱི་རྐནེ་དག་ལས་བྱྱིས་པ་རྣམས་ལ་ནད་འདྱི་

ཕགོ་པས་གནདོ་པའྱི་སྤོད་ལམ་ད་ེདག་ལ་གཟབ་དགསོ། འནོ་ཀང་

དངེ་རབས་གངོ་ཁྱརེ་ཆ་ེཁག་ཏུ་སླངོ་རྐནེ་ད་ེཚ་ོཕལ་ཆརེ་ཚང་སབས་

གངོ་ཁེྱར་ནང་འཚར་ལངོས་བེྱད་བཞྱིན་པའྱི་བྱྱིས་པ་རྣམས་ལ་ནད་

འདྱི་ཕགོ་ཉེན་གཞན་ལས་ཆ་ེབ་ཡདོ་སབས་དམྱིགས་བསལ་ནད་

འདྱིའྱི་སནོ་འགོག་ཐབས་ལམ་རྣམས་ལ་དོ་སྣང་གནང་དགོས།

དྲུག་པ། བདོ་སྨན་གྱི་ཕན་སྐདེ་ཇྱི་ཡདོ།

	བདོ་སྨན་གྱི་ཕན་སྐེད་སྐརོ། དབུགས་མྱི་བད་ེབའྱི་ནད་པ་མང་པོས་

བོད་སྨན་བསེན་པའྱི་རེས་དྲག་སྐེད་ཆེན་པོ་བྱུང་ཡོད་པའྱི་སྐོར་

ཉམས་ཞྱིབ་སྡེ་ཚན་དུ་འབྱརོ་བའྱི་ནད་པའྱི་བདནེ་དཔང་ཡྱིག་ཆ་

མང་པོ་ལས་ཤསེ་ཐུབ། དའེྱི་ནང་ནད་པ་མང་པོ་ཞྱིག་ལ་ནད་འདྱི་

བྱྱིས་པའྱི་དུས་ནས་ཡདོ་པ་དང་། འགའ་ར་ེལོ་ན་བཅུ་དང་ཉྱི་ཤུའྱི་

སནོ་དུ་ནད་འདྱི་ཕགོ་ནས་སྨན་བཅསོ་རྱིམ་པ་མང་པ་ོབྱས་ཀང་ཕན་

སྐདེ་ད་ེཙམ་མ་བྱུང་རསེ་གཞྱི་ནས་བདོ་སྨན་ཡུན་རྱིང་བསནེ་པས་ད་

ལྟ་འགའ་ཞྱིག་ནད་འདྱི་སངེ་དྲག་ཕྱིན་པ་དང་། མང་པ་ོཞྱིག་སར་གྱི་



26 གསོ་བ་རིག་པའི་ནད་གཞི་སོན་འགོག་ཤེས་བྱ།

གནས་སངས་ལས་ཕན་སྐདེ་ཆནེ་པ་ོབྱུང་བའྱི་བདོ་སྨན་ལ་ཡྱི་རངས་

བ་དང་། རང་གྱི་འཚ་ོབའྱི་ནང་ནད་གཞྱི་འདྱིའྱི་རྐནེ་པས་ཚརོ་བ་མྱི་

བད་ེབ་མེད་པ་ཆགས་ནས་བླ་ོསམེས་ཚམི་པ་ོབྱུང་ཡདོ་ཚུལ་སགོས་

འཁདོ་ཡདོ། དའེྱི་ཕྱིར་ནད་འདྱི་མནར་བ་རྣམས་ཀྱིས་བདོ་སྨན་མུ་

མཐུད་ནས་བསེན་པ་ཡྱིན་ན་ཕན་ཐགོས་ཡདོ་པས་ངསེ་པར་གསོ་

རྱིག་སྨན་པ་བསནེ་དགོས།

བདུན་པ། དམྱིགས་བསལ་ལམ་སནོ།

 འཁོར་ཡུག་ལ་དོ་སྣང་དགོས། ཕྱི་རལོ་ཁམས་ཀྱི་འཁརོ་ཡུག་སྲུང་

སྐོབ་དང་། གཙང་ཉར་ལ་དམ་དོན་གནང་དགོས་པ་ནྱི་དབུགས་མྱི་

བད་ེབའྱི་ནད་གཞྱིའྱི་སླངོ་རྐནེ་ཙམ་མ་ཟད་འཁརོ་ཡུག་དརེ་གནས་

མཁན་སགོ་ཆགས་ཚང་མའྱི་བད་ེསྡུག་དང་འབལེ་བ་ཆེན་པ་ོཡདོ་

པས་འཁརོ་ཡུག་ལ་ད་ོསྣང་དམྱིགས་བསལ་བྱདེ་དགསོ། རང་ངསོ་

ནས་གད་སྙྱིགས་གང་སར་དརོ་བ་དང་། འགྱིག་ཤོག་བདེ་སྤོད་ཤས་

ཆེར་གཏོང་བ། ལྷག་པར་དངེ་རབས་འཁརོ་ཡུག་བརལ་བཤྱིག་

འག་ོརྐནེ་ཆ་ེཤསོ་ནྱི་བག་མེད་ལངོས་སྤོད་ཀྱི་རྱིང་ལུགས་ཁྱབ་སྤལེ་

འགོ་བ་ད་ེལ་ཐད་ཀར་ཐུག་ཡདོ་ན་རང་གྱི་སོ་གསུམ་གྱི་སྤོད་ལམ་
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ད་ེའདདོ་རྔམ་གྱི་གཞན་དབང་དུ་མ་སོང་བར་གཞན་ཕན་བསམ་

བོླ་ཡདོ་པ་དང་། ཡང་དག་པ། ཐལ་ཆ་མེད་པ་ཞྱིག་དང་། རང་བྱུང་

འཁོར་ཡུག་ལ་བརྱི་བཀུར་ཡདོ་པ། འབྱུང་འགྱུར་སགོ་ཆགས་ཀུན་

ལ་བརེ་སམེས་དང་། འགན་ལནེ་ཡདོ་པ་དགསོ་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གྱི་གལ་

ཆནེ་པ་ོཡྱིན། ཡང་དབུགས་མྱི་བད་ེབ་ནད་པ་གང་ཞྱིག་འཁརོ་ཡུག་

འབག་བཙགོ་ཐལ་རྡུལ་ཡདོ་སར་འག་ོདགསོ་ཤར་བའྱི་སྐབས་ངེས་

པར་ཁ་རས་གནོ་དགསོ་ལ་རྟག་ཏུ་རང་གྱི་སྡོད་ཁྱྱིམ་གཙང་ཉར་

གནང་དགོས།

 དུད་པའྱི་རྱིགས་སྤངོ་དགསོ། ཐ་མག་སགོས་དུད་པའྱི་རྱིགས་འཐནེ་

མཁན་རྣམས་ལ་ནད་འདྱི་འཕགོ་རྒྱུའྱི་གོ་སྐབས་ཐ་མག་མ་འཐནེ་

མཁན་ལས་ཧ་ཅང་ཆ་ེབ་ཡོད་པ་གསལ་པོ་རེད། དརེ་བརྟེན་ཐ་

མག་དངོས་སུ་འཐནེ་རྒྱུ་མེད་ལ། གཞན་དག་གྱིས་འཐནེ་བཞྱིན་པའྱི་

སྐབས་ཉ་ེའགམ་དུ་འང་བསྡད་རྒྱུ་མེད།

 དུས་ཐགོ་བཅོས་དགསོ་པ། ཆམ་རྱིམས་ཀྱི་ནད་དང་གོ་ནད་གང་

ཡང་ནམ་ཕགོ་པ་ལྷདོ་གཡངེ་གྱིས་མ་འགང་བར་དུས་ཐགོ་བཅསོ་

ཀ་མཐར་ཕྱིན་པ་གནང་གལ་ཆ།ེ 
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 སངས་འཛནི་གནང་ཐབས། ནད་གཞྱི་འདྱི་མྱི་འཕོད་པའྱི་རས་

རྱིགས་གང་དང་རགེ་ཐུག་ལས་བྱུང་བ་ཡྱིན་སབས་མྱི་འཕདོ་པའྱི་

སླངོ་རྐནེ་ད་ེདག་དང་ཐད་ཀར་རགེ་ཐུག་མ་ཡངོ་བའྱི་དབུགས་མྱི་

བདེ་བའྱི་སངས་འཛནི་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་འཆར་གཞྱི་ཡག་པོ་ཞྱིག་

དགསོ་གལ་ཆ།ེ དའེྱི་ནང་དུ། ནད་པ་སོ་སོ་ལ་གཞྱིགས་ནས་ནད་

གཞྱི་སླངོ་རྐནེ་གང་ཡྱིན་པ་ང་ོའཕདོ་པར་བྱས་ནས་ད་ེདང་རགེ་ཐུག་

མ་ཡངོ་བའྱི་ཐབས་ཤེས་གནང་དགསོ། སྨན་པས་གནང་བའྱི་སྨན་

དུས་ཐགོ་ཏུ་བཞསེ་དགསོ། དབུགས་མྱི་བད་ེབའྱི་སནོ་རྟགས་ག་ོརྒྱག་

པའམ་སྙྱིང་བསྡམ་པ་ཡང་ན་ཐང་ཆད་པ་བཅས་ནད་པ་འགའ་ཞྱིག་

ལ་ད་ེལྟར་སྣང་བ་ཡྱིན་པས་མངོན་ཚུལ་རྣམས་ལ་ད་ོསྣང་གནང་

དགསོ། དབུགས་མྱི་བད་ེབའྱི་ནད་རྟགས་མཐུ་ཆནེ་དུ་འགྱུར་སྐབས་

བྱདེ་ཐབས་ཚང་མ་ས་ས་ནས་ག་སྒྲྱིག་དགསོ་ས།ོ། 



29དབུགས་མི་བདེ་བའི་ནད།

བརྒྱད་པ། སྐར་རྱིས་རྱིག་པའྱི་ཐབས་ལམ།

བོད་ཀྱི་སྐར་རྱིས་རྱིག་པའྱི་སོ་ནས་དབུགས་མྱི་བད་ེབའྱི་ནད་གཞྱི་

སནོ་འགགོ་བྱ་ཚུལ་སྙྱིང་པ་ོམདརོ་བསྡུས་ཙམ་ཞྱིག་བརདོ་རྒྱུ། 

དབུགས་མྱི་བད་ེབའྱི་ནད། འབྱུང་ཁམས་སྣ་ཚགོས་པ་དབྱརེ་མདེ་པའྱི་ཐརོ་

བུའྱི་ནད་རྱིགས་བཅུ་གསུམ་ནྱི། སྐད་འགགས་པའྱི་ནད། ཁ་སྐམོ་པའྱི་ནད། 

གཡྱིག་པ། ཡྱི་ག་འཆུས་པ། དབུགས་མྱི་བད་ེབའྱི་ནད། གང་ཐབས་ཀྱི་ནད། 

འཁྲུ་བའམ་གོད་ཁོག་བཤལ་བ། འབྲུམ་བུའྱི་ནད། ཉྭ་ལགོ་པ། ཆང་ནད།  སྐྱུག་

པ། སུརྱ་ནད། འབས་ནད་བཅས་ནད་རྱིགས་བཅུ་གསུམ་དུ་འདོད་པ་ཡྱིན། 

འབྱུང་བའྱི་ཁམས་ནྱི་སྣ་ཚགོས་པ་ལས་བྱུང་བ་ས།ེ མ་ེགཉྱིས་ལགས་

གཉྱིས་ས་གཅྱིག་དང་། །ས་གཉྱིས་ཤྱིང་གཉྱིས་ཆུ་གཅྱིག་དང་། །ཆུ་གཉྱིས་

ཤྱིང་གཉྱིས་ལགས་གཅྱིག་དང་། །ལགས་གཉྱིས་ཤྱིང་གཉྱིས་མེ་གཅྱིག་

དང་། །མེ་གཉྱིས་ཤྱིང་གཉྱིས་ས་གཅྱིག་རྣམས། །འབྱུང་བ་ཤར་བ་ཐརོ་བུའྱི་

ནད། །ད་ེལྟར་ཤེས་བྱ་ཐརོ་བུ་ལ། །བཅུ་གསུམ་དག་ཏུ་འདདོ་པ་ཡྱིན། 

དེ་ལྟ་བུའྱི་ནད་ལ་རྐེན་དང་གནོད་པ་ནྱི། ཐབ་གཞོབ་གཏང་བ་

དང་། འཁནོ་འཁྲུག་བྱུང་བ། བཙགོ་གྱིབ་ཕགོ་ཅྱིང་མནལོ་ཤོར་བ་སགོས་

ཀྱི་རྱིགས་ལ་རྱིམ་གོ་གཏོ་བཅོས་མདརོ་བསྡུས་ནྱི། བརྒྱ་བཞྱི་གཏངོ་། ཆ་



30 གསོ་བ་རིག་པའི་ནད་གཞི་སོན་འགོག་ཤེས་བྱ།

གསུམ་ལ་ོགངས་གཏངོ་། ཆསོ་སུ་གནམ་ས་སྣང་བརྒྱད་ཤར་ཕགོས་ལ་ཞལ་

གཟྱིགས་ཏ་ེཀགོ བཀ་ཤྱིས་བརགེས་པ་ལྷརོ་ཞལ་གཟྱིགས་ཏ་ེཀགོ སོབས་

པ་ོཆ་ེནུབ་ལ་ཞལ་གཟྱིགས་ཏ་ེཀགོ དག་པ་གསརེ་གྱི་མད་ོཐྱིག་བྱང་ལ་ཞལ་

གཟྱིགས་ཏ་ེཀགོ ཉེས་པ་ཀུན་སལེ་དང་། སྤང་སྐངོ་འདནོ། སགོ་བསླུ་འམ་

ཚ་ེམཐར་གཏངོ་། བཟང་སྤོད་འཆྱི་བསླུ་བྱ། གཞན་ཡང་ནད་པ་རང་རང་

སའོྱི་འབྱརོ་བ་ཆ་ེཆུང་ལ་དཔག་པའྱི་བཀའ་འགྱུར་དང་། འབུམ་ལ་སགོས་

པ་དང་། གཏ་ོབཅོས་དང་ཆ་ོག་སོགས་ནད་པ་ལ་གང་ཕན་རང་རང་སོ་སོས་

དང་དུ་བླང་ནས་རང་ནུས་གང་ཐུབ་ཕག་མཆདོ་གང་ཐུབ་བྱའ།ོ། 

འདྱི་ནྱི་དབུགས་མྱི་བད་ེབའྱི་ནད་ལ་སགོས་པའྱི་རྱིམ་ག་ོརགས་བསྡུས་

ཙམ་ཞྱིག་ཡྱིན། ཞྱིབ་པ་ནད་རྱིས་ཐགོ་གསལ་བའྱི་རྱིམ་ག་ོགནང་བ་ཡྱིན་ན་ཕན་

ཐགོས་ཆ་ེབ་འབྱུང་ངེས་ཅན་ཡྱིན་པས། ཚང་མས་དལ་འབྱརོ་གྱི་མྱི་ལུས་རྱིན་

ཆནེ་ཐབོ་པ་འདྱི་ནད་དང་གནདོ་པས་མྱི་གསོ་ཤྱིང་། ལུས་སམེས་བད་ེབར་གནས་

ཤྱིང་འདྱི་ཕྱིའྱི་འདདོ་དནོ་ལགེས་པར་སྒྲུབ་པ་གནང་རྒྱུ་གལ་ཆནེ་པ་ོཡྱིན།།  །།



      འགན་ཁུར་བ་གཙ་ོབ།ོ འགན་འཛནི་བཀ་ཤྱིས་ཚ་ེརྱིང་ཕུ་རྱི།

        སོླབ་སོན་པ་གཙ་ོབོ།  སྨན་པ་གཙ་ོབོ་ཚ་ེདབང་རྟ་མགྱིན།

                རོམ་སྒྲྱིག་པ།  ནད་གཞྱི་སནོ་འགོག་ཚོགས་ཆུང་།

དབེ་གཟུགས་ཇུས་འགདོ་པ། ལྷ་མ་ོསྐྱིད་འཛམོས།

བདོ་ཀྱི་གས་ོབ་རྱིག་པ་ལས་ནད་གཞྱི་སནོ་འགགོ་ཤསེ་བྱ།

Disclaimer: This health prevention booklet is made possible 
by the support of the American people through the United 
States Agency for International Development (USAID). 
 The contents of this booklet is the sole responsibility of 
Men-Tsee-Khang (Sowa-Rigpa) and do not necessarily reflect 
the views of USAID or the United States Government.

གསལ་བཤད། ནད་གཞྱི་སོན་འགོག་དེབ་ཕེང་འདྱི་ཨ་རྱིའྱི་རོགས་ཚོགས་བརྒྱུད་ཨ་རྱི་མྱི་

མང་གྱིས་རམ་འདེགས་ལས་མངོན་དུ་གྱུར་བ་ཞྱིག་ཡྱིན། འདྱིའྱི་ནང་བསན་པའྱི་དོན་གནད་

ཡོངས་རོགས་བོད་ཀྱི་སྨན་རྱིས་ཁང་ཁོ་ནས་ཐུགས་འགན་བཞེས་པ་ལས་ཨ་རྱིའྱི་སྱིད་གཞུང་

ངམ་ཨ་རྱིའྱི་རོགས་ཚོགས་ཀྱི་ལྟ་ཚུལ་དང་མཐུན་དགོས་པའྱི་ངེས་པ་གང་ཡང་མེད།

སོླབ་སོན་པ།  སྨན་རམས་པ་བསན་འཛནི་ལྷ་སོྒྲན།  སྨན་རམས་པ་བསན་འཛནི་མཐའ་ཡས།  སྨན་རམས་པ་

བསོད་ནམས་ལྷ་མོ།  སྨན་རམས་པ་ཐུབ་བསན་རྒྱལ་མཚན།  སྨན་རམས་པ་ཡ་ེཤེས་མཁའ་འགོ།  སྨན་རམས་

པ་ཡ་ེཤསེ་རོ་ར།ེ  སྨན་རམས་པ་བསན་འཛནི་བད་ེབྱདེ།  སྨན་རམས་པ་བསན་འཛནི་ནརོ་བུ།  སྨན་རམས་པ་རོ་

ར་ེརབ་བརྟན།  སྨན་རམས་པ་སྐྱིད་འཛམོས།     

རོམ་སྒྲྱིག་པ།  སྨན་རམས་པ་ངག་དབང་བཟོད་པ།  རྱིས་རམས་པ་བསན་འཛནི་སྙན་གགས།  སྨན་

རམས་པ་བསུ་སྣང་ངག་དབང་སྦྱིན་པ།  སྨན་རམས་པ་རྱིག་འཛནི་བཟང་མོ།  སྨན་པ་བསན་འཛནི་ཡེ་ཤེས།                  

སྨན་པ་བསན་འཛནི་ལྷུན་གྲུབ།  སྨན་པ་ཨོ་ཤདོ་བསོད་ནམས་སྒྲལོ་དཀར།  སྨན་པ་བསོད་ནམས་དབང་མོ།  

སྨན་པ་ཉྱི་མ་ཚ་ེརྱིང་།


